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Vážení občané, dovolte mi abych Vám především poděkoval za důvěru, kterou jste mi 
projevili v letošních komunálních volbách. Funkce starosty je pro mě zavazující a budu se 
snažit ji plnit co nejlépe  a k Vaší spokojenosti.  Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží 
konec roku 2010, rád bych Vám všem popřál hezké a spokojené prožití svátků vánočních a 
do nového roku 2011 hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti v osobním i pracovním 
životě.  

Zdeněk Pexa, starosta  
 

125 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Petřvaldě 
 

V sobotu 23. října se uskutečnily v hasičské zbrojnici a přilehlém areálu oslavy 125 let založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Petřvaldě. Jednou z hlavních součástí akce bylo slavnostní vyznamenání některým členům 
sboru. Nejvyšší vyznamenání – Řád svatého Floriána převzal pan Robert Šeděnka z Petřvaldu, který se aktivně 
podílel na činnosti sboru od svých dětských let a členem zůstal až do současnosti. Členem SDH je od roku 1943 a 
celý svůj život zasvětil práci pro hasiče a to nejen v naší obci, ale i na úrovni okrsku Petřvald a okresu Nový Jičín. 
V roce 1949 byl zvolen velitelem sboru a tuto funkci vykonával do roku 1959. V roce 1963 převzal funkci preventisty 
sboru, kterou vykonával po celou dobu své aktivní činnosti. Jeho práce byla v minulosti několikrát oceněna, 
naposledy v r. 1999, kdy mu byl v Ústředním hasičském muzeu v Přibyslavi udělen titul „Zasloužilý hasič“. Panu 
Šeděnkovi byla zároveň udělena Pamětní plaketa obce Petřvald. Čestné uznání od Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska obdrželo 14 členů SDH, P. Hyneček, V. Kolář, J. Mácha a M. Svoboda byli vyznamenáni za příkladnou práci 
a V. Gelnar za zásluhy. Medaili sv. Floriána obdrželi B. Šípová, M. Ševčík a L. Nováček, čestné uznání Krajského 
svazu hasičů V. Pavlásková, V. Palica, V. Opler, A. Vašica a V. Šindel ml., čestné uznání Ústředního svazu hasičů Z. 
Pexa, L. Šíp a K. Šrámek. Vyznamenání za příkladnou práci obdržel také celé petřvaldský hasičský sbor. Zásahová 
jednotka si vyznamenání určitě zasloužila a to jak účastí na zásahu při vlakové havárii ve Studénce nebo svou 
pomocí především při každoročních záplavách.  
V rámci oslav bylo také pokřtěno nové hasičské vozidlo, které bylo zároveň posvěceno farářem panem Tomášem 
Mlýnkem. Nová Tatra CAS 20-S2R v hodnotě 5,8 milionů korun byla zakoupena také díky dvoumilionové dotaci 
z ministerstva vnitra. Zbytek finančních prostředků na zakoupení zaplatí obec ze svého rozpočtu a to ve splátkách 
v rozmezí 2 let. Vozidlo rozšířilo výjezdovou techniku a nahradí jednadvacet let starou a již nevyhovující cisternu. 
V areálu byla vystavena současná i historická technika sboru, hojným návštěvníkům zahrála k tanci i poslechu 
dechová kapela Petřvalďanka a pro všechny bylo nachystáno domácí občerstvení. Věříme, že hasiči budou 
pokračovat ve své důležité a prospěšné činnosti i v dalších letech. Fotky z oslav si můžete prohlédnout na webových 
stránkách obce. 

 

Za výbor SDH Petřvald Zdeněk Pexa, starosta SDH 
 
 
 

Rozsvícení vánočního stromu v Petřvaldíku 
 

Akce proběhne v pátek 3. 12. 2010 od 16.30 H v Petřvaldíku na hřišti u hasičárny. V programu vystoupí MÍŠA 
s minidiskotékou Popletení čertíci. Sbor dobrovolných hasičů Petřvaldík zve všechny občany a rodiče s dětmi. 

Zlatuše Čiberová, SDH Petřvaldík 
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Hasičská sezóna 2010 v SDH Petřvaldík 
 

Hasičská sezóna 2010 pro petřvaldické dobrovolné hasiče skončila a nastává čas bilancování a také oslav. 
Nejprve tedy malé ohlédnutí za domácím závodem, který se uskutečnil dne 7. 8. 2010 na hřišti Petřvaldíku. 
Jednalo se o 11. kolo (z celkových 15 kol) Moravskoslezské ligy v požárním útoku mužů a žen. 
Tradičně šly na start jako první domácí ženy alias želvy (autorem tohoto pojmenování je jejich trenér Martin Čibera) 
a skvěle rozběhnutý útok zakončily vyrovnanými shozy na terčích v čase 16,898 s, což je pro petřvaldické ženy 
historicky nejlepší čas na domácí trati. Celkově ženy obsadily 2. místo, kdy jejich čas překonaly pouze konkurentky z 
Bartovic a to o pouhých 7 setin sekundy. 
Muži z Petřvaldíku, kteří v celkovém hodnocení ligy bojovali o ty nejvyšší příčky, byli silně namotiovaní ukázat své 
hasičské umění před domácím publikem. Bohužel, nadějně rozběhnutý útok ztroskotává na prostřiku pravého 
proudaře. Nicméně diváci se ještě mohli těšit na provedení útoku v recesi poskládaného mužstva Petřvaldík B. A tým 
B opět nezklamal a prokázal své kvality časem hluboko pod 14 s, ale jen na jednom proudu, kdy levý proudař marně 
bojoval se shozem svého terče. 
Celkově letošní sezóna MSL v požárním útoku skončila pro petřvaldické hasiče více než úspěšně. Muži sice po 
skvělém začátku ke konci krapet ztráceli dech a také jim nepřálo štěstí v podobě mnoha zranění zejména obou 
proudařů, ale i tak uhájili umístění v 1. desítce a obsadili 6. místo v celkovém hodnocení (z 26 mužských družstev). 
Ženy po třech předešlých ne příliš povedených sezónách tentokráte prokázaly svou kvalitu a díky dokonalé souhře 
uvnitř týmu bojovaly do posledního závodu o příčku nejvyšší. Konečné 2. místo v celkovém hodnocení bylo pro 
petřvaldické "želvy" obrovským úspěchem. 
Největší gratulace náleží těm nejmenším - týmu mladších žáků SDH Petřvaldík, kteří v Moravskoslezské lize 
mladých hasičů svým suverénním výkonem převálcovali všechny konkurenty a umístili se na nádherném 1. místě 
celkového hodnocení. Hasičský sport, který má v Petřvaldíku dlouholetou tradici, má díky těmto "zapáleným" malým 
požárníkům zajištěno své pokračování a to už je pádný důvod k výše zmíněným oslavám! 

 

D. Janošková, SDH Petřvaldík 
 

 
Tříkrálová sbírka 2011 

 

Blíží se termín již tradiční Tříkrálové sbírky, která bude probíhat v celé České republice v termínu od 1. 1. do 
14. 1. 2011. Na území obce Petřvald zajišťuje průběh sbírky Charita Studénka ve spolupráci s místním dobrovolným 
koordinátorem. Výtěžek sbírky je každoročně dělen na několik částí, které putují na podporu projektů charity, která 
sbírku realizuje, na projekty celostátní, na pomoc lidem v nouzi a a obětem přírodních katastrof u nás i v zahraničí. 
 

Výtěžek letošní sbírky byl použit částečně na zavedení nového způsobu péče tzv. "bazální stimulace" u lidí s 
mentálním nebo tělesným handicapem v rodinách a domě pokojného stáří. Další část výtěžku sbírky byla použita na 
obnovení a doplnění sortimentu zdravotnických kompenzačních pomůcek, které si mohou půjčovat lidé do svých 
domácností. Možnost zapůjčení pomůcek zakoupených z Tříkrálové sbírky je nejen v Charitě Studénka, ale i v 
Bílovci (areál Bílovecké nemocnice, informace na rehabilitaci za vrátnicí u paní Pinďákové) a ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí na obecním úřadě. Jelikož je o zapůjčování zdravotnických kompenzačních pomůcek velký zájem a ty 
stávající jsou již opotřebované, bude výtěžek Tříkrálové sbírky 2011 věnován opět na jejich opravu a nakoupení 
dalších pomůcek.  
Věříme, že začátkem ledna 2011 přijmete tříkrálové koledníky s doprovodem stejně přívětivě a vstřícně jako v 
letošním roce. Děkujeme. Přejeme Vám krásné a radostně prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pokoje v novém 
roce. 

 

Charita Studénka 
10. ročník MARIÁŠ CUPU 

 

Zveme všechny příznivce mariáše na jubilejní 10. ročník, který se koná dne 18. 12. 2010 v Petřvaldě 
v restauraci Sokolovna. 
 

Registrace do soutěže začíná v 8.00 h, zahájení hry proběhne v 9.00 h. Zápisné činí 250,- Kč. Oběd a hodnotné 
ceny jsou zajištěny. Bližší informace: p. Jalůvka, tel. 721 568 946. Na účast všech mariášníků se těší pořadatelé. 
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Halloween v mateřské škole 
 

Naše mateřská škola se zapojila do oslav původně starého keltského svátku dnes známého pod názvem 
Halloween. 
Společně s dětmi a jejich rodiči jsme v rámci turistického kroužku "Putovali za strašidýlkem Bukukem" a na této naší 
výpravě děti plnily různé úkoly. Odměnou za splnění úkolů byla skvělá strašidelná hostina, na jejíž přípravě se 
prostřednictvím přinesených dobrot podíleli rodičové dětí. Za statečnost a splněné úkoly dostaly děti od strašidýlka 
sladkou odměnu. Dalším hezkým zážitkem byla procházka s rozsvícenými lampionky a jinými světýlky setmělým 
Petřvaldem. Tímto bych chtěla poděkovat rodičům a dětem za účast a pracovníkům MŠ za pomoc při realizaci akce. 

Mgr. Jana Šindelová, učitelka MŠ 
 

VÁNOCE V POODŘÍ 
 

V pondělí 22. 11. 2010 se uskutečnila v petřvaldské sokolovně akce Poodří plné příležitostí aneb Vánoce 
v regionu, kterou pro zástupce  a  děti  obcí sdružených v mikroregionu Poodří zorganizovala Obec Petřvald 
ve spolupráci s MAS Regionu Poodří.  Záměrem bylo seznámit děti s tradicemi a zvyky, které se váží 
k období Adventu a Vánoc.  
 

Společné setkání jsme připravovali dlouho dopředu a do příprav byla zapojena řada dobrovolníků. O krásnou a 
orginální výzdobu sálu se postarala paní Hana Hradilová z Petřvaldíku, domácí vánočky napekly petřvaldské ženy 
pod taktovkou paní Anny Petrášové  a  Miluše Malíkové. Paní Vladimíra Musilová, Ivana Šindlová  a Miluše Malíková 
upekly ukázku vánočního cukroví, paní Lenka Dostálová přichystala voňavý bezalkoholový vánoční grog, pan 
Luboš Nováček uvařil výbornou tradiční zelňačku a děti ze základní školy a mateřské školy připravily ukázku příběhu 
narození Ježíše Krista v Betlémě, pořádnou koulovačku a zahrály koledy na flétničky.    
Po všech přípravách dorazily do Petřvaldu děti z 11 obcí regionu – z Vražného, Suchdola nad Odrou,  Trnávky, 
Mošnova, Studénky, Skotnice, Albrechtiček, Bartošovice, Bernartic nad Odrou, Jeseníku nad Odrou, Kateřinic.  Když 
překonaly prvotní ostych, nadšeně si vyzkoušely výrobu svíčkových lodiček z ořechových skořápek, výrobu 
vánočních přání a ozdob,  svícnů z jablíček, vyzkoušely si zdobení perníčků, rozkrajování jablek,  loupání ořechů a 
mohly si prohlédnout pletení ponožek.  Za zvuku koled si užily pohodové odpoledne ve vánoční atmosféře a kromě 
vlastních výrobků si domů odvezly určitě také spoustu inspirace.  
 

Děkujeme všem, kteří se do akce ochotně a nezištně zapojili, zejména paní Haně a Ivovi Hradilovým, Lence a 
Kristýně Dostálovým, Vlaďce Musilové, Ivě Šindlové, Pavle Veřmiřovské a jejím rodičům, Jiřímu Hýlovi, Pavlu 
Pliskovi, Haně Petrů, Libuši Kolbové, Františku Ocáskovi, Iloně Jahodářové, Kamile Pliskové, Holkám Sokolkám, 
Šárce Urbančikové, Anně Lyskové, Zlatuši Čiberové, Janě Papákové, Karle Doleželové, Luboši Nováčkovi, 
Vladislavu Barabášovi a dětem a učitelkám  z mateřské i základní školy, TJ Petřvald na Moravě za pronájem sálu, 
zkrátka všem, kteří přiložili ruku k dílu a s přípravou akce pomohli. Fotky z akce i její přípravy si můžete prohlédnout 
na obecních webových stránkách.                                                                             Kamila Plisková, Ilona Jahodářová 
 

 
 

Přednáška drahé kameny a polodrahokamy 
 

V knihovně se ve čtvrtek 11. 11. již tradičně uskutečnila přednáška o drahých kamenech a polodrahokamech. 
Přednášel pan Novotný ze Zubřího a přítomní se dozvěděli hodně zajímavostí a faktů z oboru gemologie. Prostor byl 
také pro konkrétní dotazy a v závěru akce i pro malou poradnu, kde jsme využili znalostí a vědomostí pana 
Novotného o kamenech a jejich účincích. Zájemci si mohli ze spousty vystavených kamenů a šperků také podle  
libosti něco vybrat a zakoupit. Myslím, že neodolal nikdo a každý odcházel alespoň s jedním kamínkem – ať už na 
ozdobu, do sbírky nebo jen tak pro radost!  
 

Děkuji nejen přednášejícímu, ale také všem účastníkům a věřím, že se příští podzim u kamenů zase setkáme. 
Kamila Plisková, Obecní knihovna Petřvald 
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TURNAJ PRO ŽENY V KARETNÍ HŘE ŽOLÍK 
 

V sobotu 15. ledna 2011 se od 14.00 hodin v Sokolovně uskuteční tradiční turnaj v „žolíku“. Prezentace 
proběhne přímo na místě (zájemkyně se nemusí hlásit předem). Zápisné činí 100,- Kč. Na všechny se těší HOLKI 
SOKOLKI, přijďte si zahrát a pobavit se! 

 
Informace pro nájemce hrobových míst na místním hřbitově 

 

Žádáme nájemce urnových a hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, aby uložení ostatků a uren do hrobu, 
manipulaci s hrobem a veškeré stavební úpravy a opravy hlásili na obecní úřad p. Iloně Jahodářové, tel.: 
556 754 230. Tato povinnost nájemců je stanovena v nájemní smlouvě a její dodržování předchází případným 
nesrovnalostem a nedorozuměním.  

Ilona Jahodářová, Obecní úřad Petřvald 
 

Volby do zastupitelstva obce a ustavující zasedání zastupitelstva obce Petřvald 
 

Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce. Voleb se zúčastnilo 858 voličů ve 2 
volebních okrscích. Ve volbách kandidovalo 6 stran a celkem 90 kandidátů, z nichž bylo 15 nejúspěšnějších zvoleno 
do zastupitelstva obce. Z volební strany č. 1 Nezávislí a hasiči byl zvolen pan Dušan Hložanka (184 hlasů), 
z volební strany č. 2 Občanská demokratická strana byly zvoleny 2 kandidátky – paní Dagmar Stuchlá (153 hlasů) 
a paní Eva Volná (138 hlasů), z volební strany č. 3 Nezávislí kandidáti TJ byla zvolena paní Ivana Šindlová (267 
hlasů), paní Ludmila Polášková (239 hlasů) a pan Petr Bartůněk (226 hlasů), z volební strany č. 4 Sdružení 
nezávislých kandidátů za obec Petřvald byli zvoleni paní Pavla Veřmiřovská (327 hlasů), pan Lubomír Šíp (308 
hlasů), paní Šárka Fabiánová (281 hlasů) a pan Kamil Bartůněk (271 hlasů), za volební stranu č. 5 Křesťanská a 
demokratická unie – Československá strana lidová byli zvoleni pan Rostislav Sýkora (189 hlasů) a pan Jaromír 
Rusek (158 hlasů) a z volební strany č. 6 Komunistická strana Čech a Moravy byl zvolen pan Zdeněk Pexa (394 
hlasů), pan Rudolf Číp (258 hlasů) a pan Karel Šrámek (202 hlasů).  
 

Celkové počty hlasů pro jednotlivé strany: 
Volební strana č. 1 – Nezávislí a hasiči  1088 hlasů 
Volební strana č. 2 – ODS   1461 hlasů 
Volební strana č. 3 – Nezávislí kandidáti TJ 2413 hlasů 
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých… 2661 hlasů 
Volební strana č. 5 – KDU – ČSL  1498 hlasů 
Volební strana č. 6 – KSČM   2474 hlasů 
 
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 10. 11. 2010 v hasičské zbrojnici, kde nově zvolení členové složili 
slib, schválili jednací řád a volební řád a rozhodli, že funkci uvolněného starosty bude vykonávat pan Zdeněk Pexa a 
funkci místostarostky ing. Šárka Fabiánová. Do rady obce byli dále zvoleni paní Ludmila Polášková, pan Lubomír Šíp 
a ing. Pavla Veřmiřovská. Dále zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční výbor, jehož předsedkyní byla zvolena paní 
Dagmar Stuchlá a tříčlenný kontrolní výbor, jehož předsedou byl zvolen ing. Dušan Hložanka. Volbu členů obou 
výborů zastupitelstvo odložilo na nejbližší zasedání. Na příštím zasedání také bude stanovena odměna členům 
zastupitelstva za výkon funkce. 
 
 
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 
1. kolo voleb do Senátu se konalo zároveň s volbami do zastupitelstva obce dne 15. a 16. 10. 2010. Z celkem devíti 
kandidátů postoupili do 2. kola dva nejúspěšnější a to kandidát s číslem 9 pan Milan Bureš a kandidát s číslem 3 pan 
Zdeněk Besta, který také volby vyhrál a bude pro následující volební období zastupovat náš volební obvod v Senátu. 
V naší obci získal Z. Besta v prvním kole 148 hlasů v Petřvaldě a 17 v Petřvaldíku a M. Bureš 110 hlasů v Petřvaldě 
a 15 v Petřvaldíku (z celkového počtu 585 odevzdaných platných hlasů v Petřvaldě a 80 v Petřvaldíku), ve druhém 
kole Z. Besta získal 205 hlasů v Petřvaldě a 22 v Petřvaldíku, M. Bureš dostal 103 hlasů v Petřvaldě a 18 
v Petřvaldíku. 

K. Plisková 


